คำสั่งคณะวิทยำกำรจัดกำร
ที่ ๐19/๒๕๕9
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรบริหำรสโมสรนักศึกษำคณะวิทยำกำรจัดกำร ประจำปีกำรศึกษำ ๒๕๕9
-----------------------------------ตำมที่ ฝ่ำยกิจกำรนักศึกษำและศิลปะวัฒนธรรม คณะวิทยำกำรจัดกำร มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
กำแพงเพชร ได้ดำเนินกำรเลือกตั้งคณะกรรมกำรบริหำรสโมสรนักศึกษำ ประจำปีกำรศึกษำ 255ช เสร็จสิ้น
ไปแล้วนั้น เพื่อให้ กำรปฏิบัติงำนด้ำนกิจกำรนักศึกษำและศิลปะวัฒนธรรม คณะวิทยำกำรจัดกำร เป็นไปด้วย
ควำมเรี ย บร้ อ ย และมี ป ระสิ ท ธิ ภ ำพ คณะวิ ท ยำกำรจั ด กำรจึ ง มี ค ำสั่ ง แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมกำรบริ ห ำร
สโมสรนักศึกษำ ประจำปีกำรศึกษำ 2559 ให้ดำรงตำแหน่ง และปฏิบัติหน้ำที่ต่ำง ๆ ดังต่อไปนี้
1. คณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา
๑.1 นำยสมพล
แซ่ม้ำ
นำยกสโมสรนักศึกษำ
1.๒ นำงสำวภำวิณี
ไทยธำนี
ที่ปรึกษำสโมสรนักศึกษำ
๑.3 นำงสำวนพวรรณ ไตรรัตน์วุฒิปัญญำ ที่ปรึกษำสโมสรนักศึกษำ
1.4 นำงสำววันทนำ อุตโม
ที่ปรึกษำสโมสรนักศึกษำ
1.5 นำงสำวเจนจิรำ รักษำริกิจ
ที่ปรึกษำสโมสรนักศึกษำ
1.6 นำงสำวขนิษฐำ
พิลึก
ที่ปรึกษำสโมสรนักศึกษำ
1.7 นำงสำวกิติยำ
จำปำ
ที่ปรึกษำสโมสรนักศึกษำ
1.8 นำงสำววัชรำกร อินคลองใหญ่ อุปนำยกฝ่ำยบริหำรและวิชำกำร
1.9 นำยปฐมกำนต์
คงรส
อุปนำยกฝ่ำยกิจกรรมและกิจกำรพิเศษ
1.10 นำงสำวอัญธิกำ แสนนอก
อุปนำยกฝ่ำยศิลปวัฒนธรรม
และศิษย์เก่ำสัมพันธ์
1.11 นำงสำวพนิดำ คำมูล
เหรัญญิก
1.12 นำงสำวสุทธิดำ คชมิตร
ผู้ช่วยเหรัญญิก
1.13 นำงสำวแพรชมภู น้อยดี
เลขำนุกำร
1.14 นำงสำวกมลรัตน์ เนินพลับ
ผู้ช่วยเลขำนุกำร
หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. พิจำรณำและวำงแผนกำรดำเนินงำนของสโมสรนักศึกษำให้เป็นไปตำมวัตถุประสงค์
2. รับผิดชอบร่วมกันในกำรบริหำรสโมสรนักศึกษำ
3. พิจำรณำ จัดสรร ควบคุม และรับผิดชอบกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณของ
สโมสรนักศึกษำให้เกิดประโยชน์แก่นักศึกษำโดยส่วนรวม
/๔. ควบคุมการบริหารสโมสรนักศึกษา.....

4. ควบคุมกำรบริหำรสโมสรนักศึกษำ ด้ำนกำรพัฒนำนักศึกษำตำมกรอบของ
กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ
5. ออกระเบียบ ข้อบังคับ ข้อปฏิบัติ และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับกำรดำเนินงำนของ
สโมสรนักศึกษำซึ่งไม่ขัด หรือขัดแย้งต่อระเบียบและข้อบังคับของมหำวิทยำลัยฯ
6. เสนอกำรแต่งตั้งหรือถอดถอนเจ้ำหน้ำที่และอนุกรรมกำรต่ำง ๆ ในสโมสรนักศึกษำ
7. พิจำรณำขอจัดตั้งหน่วยงำนภำยในสโมสรนักศึกษำและชุมนุมฝ่ำยงำนต่ำง ๆ
8. งำนอื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
นายกสโมสรนักศึกษา มีหน้าที่
1. เป็นผู้แทนของนักศึกษำของคณะฯ ในคณะกรรมกำรบริหำรสโมสรนักศึกษำ
2. เป็นผู้ประสำนงำนระหว่ำงคณะฯ กับองค์กำรบริหำรนักศึกษำ
3. เป็นผู้ดำเนินงำนในส่วนที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษำในคณะตำมที่ได้รับมอบหมำยจำก
คณะกรรมกำรบริหำรคณะ หรือมหำวิทยำลัยฯ
4. หน้ำที่อื่น ๆ ทีอ่ งค์กำรบริหำรนักศึกษำมอบหมำย
อุปนายกสโมสรนักศึกษา มีหน้าที่
1. ทำหน้ำที่แทนนำยกสโมสรนักศึกษำ ในกรณีที่นำยกสโมสรนักศึกษำไม่อยู่
หรือไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้
2. เป็นผู้ช่วยนำยกสโมสรนักศึกษำในกิจกรรมที่นำยกสโมสรนักศึกษำ หรือ
คณะกรรมกำรบริหำรมอบหมำย
3. ดำเนินงำนด้ำนประกันคุณภำพกำรศึกษำที่เกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำนักศึกษำ
เหรัญญิก มีหน้าที่
1. รับผิดชอบกำรจัดทำงบประมำณเพื่อเสนอต่อคณะกรรมกำรบริหำรสโมสรนักศึกษำ
2. ควบคุมและรับผิดชอบกำรเงินให้เป็นไปตำมระเบียบมหำวิทยำลัยว่ำด้วยกำรเงิน
และงบประมำณของสโมสรนักศึกษำมหำวิทยำลัยรำชภัฏกำแพงเพชร
3. ควบคุมกำรเบิกและใช้จ่ำยเงินของสโมสรนักศึกษำให้เป็นไปตำมงบประมำณ
4. จัดทำรำยงำนกำรเงินของสโมสรนักศึกษำให้เป็นไปตำมงบประมำณ
5. จัดทำบัญชีรำยรับ – รำยจ่ำย ของสโมสรนักศึกษำ
เลขานุการ มีหน้าที่
1. เป็นกรรมกำรและเลขำนุกำรของคณะกรรมกำรบริหำรสโมสรนักศึกษำ
2. ควบคุมและรับผิดชอบงำนสำรบรรณของคณะกรรมกำรสโมสรนักศึกษำ
3. ควบคุมดูแลกำรดำเนินงำนของเจ้ำหน้ำที่สโมสรนักศึกษำ
4. หน้ำที่อื่น ๆ ตำมคณะกรรมกำรบริหำรมอบหมำย
5. จดบันทึกกำรประชุม และจัดทำรำยงำนกำรประชุม

/๒. คณะกรรมการดาเนินงาน.....

2. คณะกรรมการดาเนินงานกิจกรรมนักศึกษาฝ่ายต่าง ๆ
๒.๑ ฝ่ ำยธุรกำร ฝ่ ำยแผนและงบประมำณ และฝ่ ำยวัดและประเมินผล มี หน้ำที่
รับ - ส่ งเอกสำร พิมพ์เอกสำร จั ดเก็บเอกสำร บริกำรกำรยืม และคืนอุปกรณ์ ต่ำง ๆ ของสโมสรนักศึกษำ
ประสำนงำนทั่วไปกับหน่วยงำนต่ำง ๆ ทั้งภำยในและภำยนอก ดาเนินการเบิกจ่ายเงินของสโมสรนักศึกษาให้
เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการเงินของมหาวิทยาลัย ให้คาปรึกษาด้านการใช้จ่ายงบประมาณของมหาวิทยาลัย
ต่อคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา ติดตาม และจัดทาแบบประเมินผลโครงกำรสรุปรูปเล่มกำรดำเนินโครงกำร/
กิ จ กรรมต่ ำง ๆ เกี่ ย วกั บ สโมสรนั กศึ กษำ คณะวิ ท ยำกำรจั ดกำร และงำนอื่ น ๆ ตำมที่ ไ ด้ รั บ มอบหมำย
ประกอบด้วย
1. นำงสำววัชรำกร
อินคลองใหม่ หัวหน้ำ
2. นำงสำววัชรำภรณ์
โคกแก้ว
กรรมกำร
3. นำงสำวสำยฝน
กลิ่นจันทร์
กรรมกำร
๔. นางสาวปิยะวรรณ
รุ่งรัตน์
กรรมการ
๕. นางสาวธนพร
แสงดี
กรรมการ
๖. นายคเณศ
เกตุแก้ว
กรรมการ
๗. นำงสำวพนิดำ
คำมูล
กรรมกำร
๘. นำงสำวสุทธิดำ
คชมิตร
กรรมกำร
2.๒ ฝ่ ายประชาสั มพันธ์ มีห น้าที่ ในการประชาสั มพันธ์ โดยเป็นสื่อกลางในการ
เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับวัตถุประสงค์ นโยบาย และการดาเนินงานของสโมสรนั กศึกษาตลอดจน
กิจกรรมและระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ของคณะ มหาวิทยาลัยให้นักศึกษาและบุคคลภายนอกทราบ จัดทำสื่อ
ประชำสั มพั น ธ์ เอกสำรเผยแพร่ ผลิ ต สื่ อและโสตทัศนู ปกรณ์ จัด เก็บภาพถ่า ย รวมทั้ง ประชาสั มพั นธ์ใ ห้
นักศึกษาทุกชั้นปีทราบถึงกาหนดการ เวลาและสถานที่ในการดาเนินกิจกรรมในแต่ละกิจกรรม ประกอบไปด้วย
1. นำยวุฒิชัย
อิ่มเอี่ยม
หัวหน้ำ
2. นำงสำวรักษิณำ
พิลึก
กรรมกำร
3. นำยศำศวัต
ธรรมบุตร
กรรมกำร
4. นำงสำวพิทยำรัตน์
หัสดี
กรรมกำร
5. นำงสำวทัชชำ
กะมุดชำติ
กรรมกำร
6. นำยศำสตรำ
กำริยำ
กรรมกำร
๗. นำงสำวเกศรินทร์
คำภำ
กรรมกำร
๘. นำงสำวสุธำสินี
เมฆี
กรรมกำร

/๒.๓. ฝ่ำยสวัสดิกำรและอำคำรสถำนที่.....

2.๓ ฝ่ำยสวัส ดิกำรและอำคำรสถำนที่ มีห น้ำที่จัด เตรียมอาหารว่าง และอาหาร
กลางวัน อาหารเย็น น้า น้าแข็ง สาหรับใช้ในการประชุมและจัดโครงการ/กิจกรรม รวมทั้งจัดสถานที่ให้พร้อม
สาหรับการจัดโครงการ/กิจกรรม ประกอบด้วย
1. นำยธนรัตน์
ศรีโฉม
หัวหน้ำ
2. นำยนพดล
ปทักขีนัง
กรรมกำร
3. นำงสำวปรีญำฬัฐส์
มะนำวหวำน กรรมกำร
4. นำงสำวรตำ
อุทยำน
กรรมกำร
5. นำยคณำรักษ์
แจ้งเสว่
กรรมกำร
6. นำยอภิเษก
เอกปัชชำ
กรรมกำร
7. นำงสำวนฤมล
พลพัด
กรรมกำร
8. นำงสำวศิริพร
ชื่นชวน
กรรมกำร
๙. นำงสำวกุลรัตน์
ขำอิง
กรรมกำร
๑๐. นำงสำวจริยำ
อินเทียน
กรรมกำร
2.๔ ฝ่ำยสันทนำกำร มีหน้ำที่จัดกิจกรรมนันทนำกำรในโครงกำร/กิจกรรมต่ำงๆ เพื่อ
สร้ำงควำมรัก ควำมสำมัคคี ควำมสนุกสนำน เพลิดเพลิน ในกำรจัดกิจกรรมต่ำง ๆ
๑. นำงสำวนงลักษณ์
พีป่วน
หัวหน้ำ
2. นำยพูนลำภ
ครองต๊ะ
กรรมกำร
3. นำงสำวชำนิสำ
อ่ำทอง
กรรมกำร
4. นำยศุภชัย
จันที
กรรมกำร
5. นำงสำวอำรียำ
ปิ่นมณี
กรรมกำร
๖. นำงสำวพรณพัฒร์
อนุสนธิ์
กรรมกำร
๗. นำงสำวกนกวรรณ
โพธิ์ทอง
กรรมกำร
๘. นำงสำวสำยฝน
คุณวุฒิ
กรรมกำร
๙. นำงสำวสุปำณี
ปำนศิลำ
กรรมกำร
๑๐. นำยมีลี
ท้ำววัฒนำกุล กรรมกำร
๑๑. นำงสำวสมฤทัย
ดีจริง
กรรมกำร
๑๒. นำงสำวอำรียำ
เข็มกลัด
กรรมกำร

/2.5 ฝ่ำยกิจกรรมนักศึกษำ.....

2.๕ ฝ่ำยกิจกรรมนักศึกษำ มีหน้ำที่กำรจัดกิจกรรม การตรวจเช็คชื่อนักศึกษาที่เข้า
ร่วมกิจกรรม ควบคุม และประสำนงำนกำรดำเนินงำนของกิจกรรมต่ำง ๆ ให้เป็นไปตำมวัตถุประสงค์ของคณะ
และมหำวิทยำลัยฯ ประกอบด้วย
๑. นำยกิติพงษ์
แซ่หว้ำ
หัวหน้ำ
2. นำงสำวธิดำรัตน์
แซ่เกอ
กรรมกำร
3. นำงสำวหัทยำ
เขียวขำ
กรรมกำร
4. นำงสำวศศิธร
พงษ์ก่อสร้ำง กรรมกำร
5. นำงสำวนภัสวรรณ
แซ่ตั้ง
กรรมกำร
6. นำงสำววำรี
กอสัมพันธ์
กรรมกำร
2.6 ฝ่ำยกิจกรรมพิเศษ มีห น้ำที่จัดส่งนักศึกษำเข้ำร่วมโครงกำร/กิจกรรมพิเศษ
กิจกรรมเฉพำะกิจ ร่วมกับหน่วยงำนภำยในและภำยนอกมหำวิทยำลัย พร้อมทั้งตรวจเช็คชื่อนักศึกษำที่เข้ำ
ร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย
๑. นำยธันวำ
จินตยำวศิน หัวหน้ำ
2. นำยกำลัญญู
วงศ์ท้วม
กรรมกำร
๓. นำงสำวสุลัดดำ
แสงรัสมี
กรรมกำร
๔. นำงสำวอรัญญำ
เชียงแขก
กรรมกำร
5. นำงสำวกำนต์ธิดำ
ฤกษ์ดี
กรรมกำร
6. นำงสำวตวิษำ
จตุรภำค
กรรมกำร
7. นำยชลวรรศ
ศรีสุวรรณ์
กรรมกำร
8. นำงสำวลีลำวดี
เรืองระยับชัย กรรมกำร
9. นำงสำวอมรทิพย์
เพ็ชรขุนทด
กรรมกำร
2.๗ ฝ่ำยทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมและศิษย์เก่ำสัมพันธ์ มีหน้ำที่ในกำรวำงแผน
ดำเนินกำรจัดกิจกรรมด้ำนกำรทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมของคณะ และจัดนักนักศึกษำเข้ำร่วมกิจกรรม
ด้ำนกำรทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมร่วมกับหน่วยงำนทั้งภำยในและภำยนอกสถำบัน จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนำศิษย์เก่ำ
ติดต่อประสำนงำนกำรเข้ำร่วมกิจกรรม จัดเตรียมเอกสำรหลักฐำน จัดเก็บข้อมูลศิษย์เก่ำ และบริกำรให้ข้อมูล
ข่ำวสำรควำมเคลื่อนไหวทีเ่ ป็นประโยชน์ทั้งภำยในและภำยนอกสถำบันที่จำเป็นแก่ศิษย์เก่ำ ประกอบด้วย
1. นำงสำวนิตยำ
ลุทภำพ
หัวหน้ำ
2. นำงสำวพรรณงำม
รอดเสียงล้ำ กรรมกำร
3. นำยกชกร
สิงหพันธ์
กรรมกำร
4. นำงสำวกรรณิกำร์
โล่ห์ทอง
กรรมกำร
5. นำงสำวอลิสำ
อักษรประดิษฐ์ กรรมกำร
๖. นำงสำวสุนิษำ
คำเจริญ
หัวหน้ำ
๗. นำงสำวสิริภรณ์
จิตรตะคุ
กรรมกำร
/2.5 ฝ่ำยกิจกรรมนักศึกษำ.....

๘. นำงสำวทองกวำว
๙. นำงสำวจุฑำมำศ

พรมวำด
ขอนทอง

กรรมกำร
กรรมกำร

ทั้งนี้ มอบหมำยให้รองคณบดีฝ่ำยกิจกำรนักศึกษำและศิลปะวัฒนธรรมควบคุมดูแลให้เป็นไปตำมคำสั่งนี้
สั่ง ณ วันที่ ๙ มิถุนำยน พ.ศ.๒๕๕๙

(รองศำสตรำจำรย์ ดร.ปำจรีย์ ผลประเสริฐ)
คณบดีคณะวิทยำกำรจัดกำร

